
A TopsSolid Group é a líder mundial em soluções integradas de CAD/CAM para 
diferentes setores da indústria, com mais de 100mil usuários e trinta anos de 
experiência em desenvolvimento de soluções verticalizadas para os diversos 
setores da indústria.
Dentro da família de produtos TopSolid está a mais completa solução para o setor 
moveleiro, compreendendo as necessidades de quem vende e fabrica móveis e 
projetos especiais desde o projeto, passando pela apresentação e orçamento até a 
manufatura. É um sistema único que atende cada necessidade da cadeia produtiva 
em parceria com os melhores desenvolvedores de sistemas de gestão de produção 
e empresarial.
Além de possuir as ferramentas dedicadas que são necessárias ao projeto em 
madeira, o TopSolid ainda oferece suporte à peças em chapas de plástico e metal, 
comportando processos de dobra e conformação, tão necessário em projetos de 
móveis comerciais e de escritório.
Juntamente com produtos de altíssima qualidade, a TopSolid Brasil conta com uma 
equipe de profissionais especialistas para auxiliar com as demandas e 
desenvolvimentos para melhor atender a seus clientes.

Há mais de 30 anos 
praticando indústria 4.0.
 

para indústria moveleira.
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O mercado moveleiro está passando por um momento de automatização e mecanização 
da produção que muitas empresas do setor metal-mecânico já passaram nas décadas 
anteriores. A TopSolid Brasil possui o Know-how necessário para guiar seus clientes nesse 
processo, onde o caminho para produzir mais passa pela estruturação da informação e 
capacidade de comunicação com máquinas e sistemas.

Nesse cenário, a maioria dos empresários perguntam-se se suas empresas usam os 
recursos mais modernos e adequados para serem competitivas no mercado atual. 
Conhecer as melhores ferramentas para projetar e produzir no setor moveleiro é o 
diferencial que permitirá a sua empresa evoluir e aumentar a produtividade sem a 
necessidade de inflar a estrutura operacional.

O TopSolid’Wood é o único CAD/CAM do mercado pensado para a fabricação 
contra-projeto ou sob-encomenda que integra o processo desde a frente de loja, com 
ferramentas de orçamento e contrato integrado, passando pela comunicação com os 
principais ERP dedicado ao setor, além de todas as demandas de engenharia da empresa. 
Com o TopSolid’Wood é possível incluir a informação necessária para seus orçamentos, 
manufaturas e controle de produção, simples e centralizada em um único sistema. 
Conheça a linha de produtos TopSolid para o mercado moveleiro.

A mais completa e integrada solução de CAD CAM 
para indústria moveleira.

TOPSOLID’IMAGE
Para rederizar 
seus projetos com 
qualidade e 
velocidade.

TOPSOLID’SHEETMETAL
Se seus móveis incluem peças 
em chapa de metal, tubos ou 
chapas plásticas, essa é a 
solução definitiva.

TOPSOLID’WOODCAM
O CAM dedicado para 

controlar seus centros de 
usinagem, nesting e outras 

máquinas de usinagem CNC.

TOPSOLID’PLANNER
Frente de loja completo: com 
render, desenhos, listas e 
comunicação com o 
orçamento.

TOPSOLID’WOOD
Flexibilidade para sua engenharia: 

sistematize suas regras e 
metodologias  construtivas para 

projetar com maior velocidade.

TOPSOLID’
NESTING
Otimiza e 

processa peças 
retangulares ou 

complexas.

TOPSOLID’
PLANNER
FACTORY
A solução Turn-key 
com biblioteca 
inclusa e exportação 
para máquinas.

TOPSOLID’QUOTE
Orçamento rápido, 
preciso e com toda 

documentação para 
a venda.

CAD CAM

Há 25 anos a Linea Brasil se destaca no mercado de racks, estantes 
e complementos. O crescimento e o desenvolvimento da capacidade 

produtiva e organizacional da empresa sempre foram muito bem 
planejados, e foi nesse contexto que decidimos pelo TopSolid’Wood 
como ferramenta de projeto e documentação de nossos produtos. 

Com pouco mais de 1 ano do início da implementação já 
constatávamos uma redução de mais de 50% do tempo de criação e 

fabricação de novos produtos. Um ponto muito forte para nós é a 
integração com TopSolid’WoodCam, que permitiu a automação da 
programação das nossas máquinas CNC de forma muito eficiente.

Guilherme Pavanato
Pesquisa & Desenvolvimento www.lineabrasil.com.br

O propósito de nossa busca por um software de engenharia era de 
ter um maior controle e integração ponta a ponta, e o TopSolid tem 
cumprido com maestria todos os nossos requisitos.
Desde a frente de loja, com a utilização do TopSolid’Planner, 
conseguimos otimizar e dar agilidade nos projetos de ambientes 
extremamente exclusivos, personalizados às necessidades de 
clientes e especificadores. Integrado com o ERP e com os centros 
de furação e usinagem através do TopSolid’WoodCam, ganhamos 
agilidade no processo, reduzindo tempo de produção e minimizando 
os riscos de falhas no produto.

Carlos Eduardo “Caê” Vieira
Designer :: labodesignwww.moveispierini.com.br

Como fabricante de móveis corporativos, atuamos em uma 
diversidade muito grande de projetos. Além das linhas de 

mobiliário padronizadas e seriadas, também desenvolvemos 
soluções customizadas em grandes projetos. Hoje o TopSolid é de 
fundamental importância, pois ele é o elo que une todas as pontas 

do processo, desde o desenvolvimento do produto pela engenharia, 
passando pela manufatura, controlando todos os equipamentos 
CNC dos componentes de madeira e de aço, contando também 
com uma integração total com o ERP, onde abastece todas as 

informações do PCP e de custos. Isso nos possibilita atender 
grandes demandas de desenvolvimento e produção em prazos 

muito curtos, com confiabilidade e qualidade dos produtos, através 
de uma automação muito grande dos processos.

Roberto Di Marzo
Diretor Industrial

www.marzovitorino.com.br

A Fenix Indústria de Móveis produz mobiliário comercial de alto 
padrão há mais de 32 anos, com produção 100% feita a partir de 

projetos executivos. A cada obra executada surgem novos desafios 
que implicam no uso de novas tecnologias e criação de peças 

exclusivas. Em 2010 buscamos uma ferramenta para padronizar 
soluções no setor de usinagem, e escolhemos o TopSolid para o 

desenvolvimento de soluções conjuntas com a TopSolid Group. 
Implantamos o Ardis na identificação de peças, outro desafio devido 
nossas peças serem customizadas por projetos. Esta parceria que 

temos nos possibilita dinamismo e constante desenvolvimento.

Helcio Monte Junior 
Diretor Industrial www.moveisfenix.com.br

A Marcenaria Artesanal produz móveis sob-medida de alto 
padrão, está no mercado desde 1991 e conta com 6.500 
m² de pátio fabril em uma área de 25.000 m² própria.  
Devido ao aumento da demanda de pedidos, fomos em 
busca de um software que atendesse a nossa necessidade, 
foi quando decidimos pelo TopSolid e o Ardis. Com isso 
aumentamos a produção otimizando o tempo de processos 
produtivos, conseguimos ainda reduzir o quadro de 
funcionários, e passamos a ter um controle melhor dos 
processos. Hoje 95% dos projetos são desenvolvidos dentro 
do software e sempre estamos buscando soluções junto ao 
TopSolid e Ardis para automatizar ainda mais os processos.

Rafael Boy  
Diretor www.marcenariaartesanal.com.br

UMA SOLUÇÃO FEITA SOB-MEDIDA PARA SE ADAPTAR 
ÀS NECESSIDADES DA INDÚSTRIA MOVELEIRA



Atender projetos especiais com 
módulos prontos é um desafio que 
quem faz sob-medida enfrenta no 
cotidiano, mas com o TS’Planner você 
tem maior flexibilidade com móveis 
paramétricos e interativos: você 
escolhe quais fixações quer usar para 
montar seus móveis, configura a 
gosto do cliente e seus processos e 
alojamentos são feitos 
automaticamente. Chega de furos 
sobrando ou faltando!

Com o CAD Verticalizado TS’Wood, 
as regras de fixação são 
armazenadas no sistema e os 
modelos construtivos são incluídos 
em uma Biblioteca personalizada. 
Com conceitos como Driver-Block, as 
peças se posicionam e auto 
dimensionam com um clique! Você 
ainda pode criar modelos de 
desenhos e listas para saída da 
informação de maneira automática.

Uma vez realizado o projeto 
tridimensional, toda a documentação 
2D será obtida automaticamente. O 

TopSolid’Draft faz vistas, preenche listas 
e legendas, gera etiquetas e manuais de 
montagem, alterados automaticamente 

à qualquer modificação no seu projeto. 
Com o Multi-desenhos, cada peça ou 

conjunto gera um detalhamento 
individual, com cotas e listas. Tudo em 

um único comando.

Não sabe se o orçamento que está 
apresentando ao seu cliente reflete os 
custos reais de produção do projeto? 

As contas não fecham e você pode 
estar cobrando muito e perdendo 

vendas ou pouco demais para cobrir 
os gastos. Com o TopSolid’Quote o 

orçamento é preciso e os descontos 
são pré-determinados de modo a 

evitar prejuízos na venda.

Se você deseja uma solução 
interativa como o TS’Planner mas 
não tem o tempo necessário para 
desenvolver sua biblioteca 
personalizada, a Missler tem a 
solução: o TopSolid’PlannerFactory já 
vem com biblioteca embutida com 
mais de 2000 itens prontos para o 
envio de furação/usinagem/nesting, 
lista de peças, de corte, de ferragens 
além de orçamento em poucos 
segundos. Nos projetos de móveis corporativos ou comerciais, o 

emprego de materiais como chapas de metal ou plástico são 
uma realidade constante. Projetar essas peças e obter as 
planificações para orçar, comprar ou produzir na mesma 

interface que as demais peças do móvel é um diferencial que 
o TopSolid’SheetMetal oferece para esse setor.

O TopSolid’WoodCAM possui o 
modelo de cada máquina em escala 
1:1. Ele importa automaticamente 
cada peça do projeto, simula sua 
usinagem com a movimentação da 
máquina, detecta colisões e 
limitações, otimiza os processos, 
reduz tempos e ainda gera o arquivo 
no formato exigido pelo fabricante. 
Além disso, ele programa peças em 
2½, 3, 4 e 5 eixos!

Com a ferramenta gratuita 
TopSolid’Viewer, seu cliente ou outros 

setores podem abrir um projeto, 
visualizar os componentes e incluir 
comentários. Já o TopSolid’Finder 

permite encontrar arquivos e projetos 
específicos, a partir de informações das 
peças que fazem parte desses projetos.

Tentar encaixar peças de formatos 
diversos em uma chapa para obter o 
melhor aproveitamento é como montar 
um quebra-cabeças complexo. O 
Nesting do TopSolid faz a otimização 
regular e complexa, seguindo as regras 
de refilo, distância entre peça e 
prioridade.

Centros de furação são uma realidade cada 
vez mais presente nas marcenarias. Essas 

máquinas, que já fazem sucesso nas grandes 
indústrias, têm setup rápido e processam 
furos e canais com velocidade. Para gerar 

arquivos para centros de furação, os 
exportadores TopSolid representam uma 

solução rápida e de excelente-custo benefício.

O TopSolid conta com a parceria dos 
melhores sistemas ERP do mercado. 
Com a ferramenta de API foi possível 
para esses parceiros criar seus próprios 
recursos internamente ao TopSolid, para 
obter cada dado do projeto diretamente 
da fonte, realizando as tratativas e retro 
alimentações necessárias.

A ferramenta de Script do 
TopSolid’Wood é a melhor forma de 

obter as listas, desenhos e programas 
de usinagem ao final de um projeto. 

Com um comando, o TopSolid exporta 
todos os documentos nas pastas onde 

serão necessários. Crie listas para o 
setor de compras, terceirização, 

otimização e produção com os filtros 
das peças que cabem a cada 

departamento. Você pensa, 
o TopSolid executa.

No momento da separação, 
expedição e montagem de projetos 
especiais um dos maiores desafios é 
encontrar as peças de cada conjunto. 
Além disso, sem a organização 
correta, é comum setups de máquina 
serem executados mais vezes do que 
o necessário. O TopSolid’Wood 
oferece a numeração automática, 
para agrupar e ordernar peças de 
conjuntos e analisar peças 
semelhantes para a produção.

No momento da apresentação ou da 
venda, uma renderização lenta é um 
inconveniente tanto para o projetista 
quanto para o cliente. Com o 
TopSolid’Image você pode obter 
renderizações em menos de 1 minuto, 
Além de definir uma sequência de 
cenas para calcular as imagens em alta 
qualidade enquanto está longe do 
computador executando outra tarefa.

Controlar as alterações que o usuário 
pode realizar sem prejudicar a 

factibilidade do item, os materiais 
disponíveis ou mesmo as regras para uso 
de cada modelo é uma tarefa desafiadora, 

mas com o TopSolid’PlannerAdmin você 
tem todas essas ferramentas à 

disposição!

Com a facilidade de obter informações por meios eletrônicos, cada vez mais 
orçamentos são necessários para fechar um negócio. Ter um orçamento rápido 
e assertivo, bem como uma boa apresentação do projeto é o caminho para o 
sucesso da empresa.

Fazer um projeto sob-medida exige conhecimento do produto e das regras que a 
empresa utilizará para a construção dos móveis, o que significa um elevado 
tempo para preparação de um projetista. Além disso, sem a ferramenta 
correta, por vezes é necessário refazer o trabalho em diversos sistemas para 
obter a informação de produção e compras.

Máquinas CNC podem ser um grande alívio de gargalos produtivos no 
processamento de peças. Todavia, sem um CAM dedicado, com os recursos 
necessários, elas podem se tornar uma dor de cabeça no processo de 
manufatura. Como aumentar a produtividade dessas máquinas sem contratar 
programadores, já escassos no mercado?

Bloco K, certificação FSC, controle de projeto, ERP... A gestão da informação é a 
base para o controle da produção. Sem listas estruturadas e comunicação 
direta entre os sistemas, esses dados circulam sem ordem e gerando inúmeros 
retrabalhos.

VENDA PROJETO MANUFATURA GESTÃO

As soluções  verticais compreendem:As soluções  verticais compreendem: As soluções  verticais compreendem:As soluções  verticais compreendem:As soluções  verticais compreendem:As soluções  verticais compreendem:

reduz tempos e ainda gera o arquivo 

TopSolid’Viewer, seu cliente ou outros 
setores podem abrir um projeto, 

visualizar os componentes e incluir 
comentários. Já o TopSolid’Finder 

permite encontrar arquivos e projetos 
específicos, a partir de informações das 
peças que fazem parte desses projetos.

O ARDIS é o melhor otimizador de produção do 
mercado moveleiro. Com ele você consegue 

ordenar a produção, comunicar com diversas 
máquinas, fazer controle de estoques e muito 
mais. O TopSolid tem comunicação OEM com 

essa poderosa ferramenta e envia todos os 
dados que você precisa para obter os melhores 

resultados com o ARDIS.


